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 چكيده

به منظور بررسي آماري و سينوپتيكي بارش هاي سنگين پاييزه و زمستانه استان خراسان رضوي ،از داده هاي روزانه بارش سنگين در طي دوره 
اخذ گرديد،استفاده شده است.پس از آماده سازي  NOAA) براي ده ايستگاه منتخب منطقه و نقشه هاي سينوپتيكي كه از سايت1330-1384آماري(
بررسي آماري بارش انجام گرديد .سپس با تعيين روزهاي همزمان با بارش سنگين هشت الگوي سينوپتيكي spssجهت ورود به نرم افزار  داده ها

ساعت قبل مورد بررسي  48هكتوپاسكال براي هر يك از  الگوهاي استخراج شده،از  700و  500استخراج گرديد.با تهيه نقشه هاي سطح زمين،سطوح 
ار گرفتند.بررسي آمار و ارقام بارش و همچنين تفسير نقشه هاي بدست آمده براي منطقه نشان مي دهد كه در طول دوره آماري فوق وارزيابي قر

ميلي متر است كه در اين ميان ايستگاه تربت حيدريه بيشترين مقدار بارش  35.2،ميانگين بارش سنگين ايستگاههاي منتخب در فصل پاييز و زمستان 
ميلي متر كمترين مقدار بارش سنگين را در اين دوره به خود اختصاص داده   31.1ميلي متر در طول دوره آماري و تربت جام با  39.7با سنگين را 

است.بررسي نقشه هاي سينوپتيكي در هنگام وقوع بارش سنگين در استان خراسان رضوي نشان مي دهد كه شدت و گسترش بارشهاي سنگين در 
سيستم هاي فشار در سطوح مختلف جو كه عموما منشا بيروني دارند وابسته است.ضمن اينكه تامين رطوبت در هر الگو متفاوت بوده منطقه به گسترش 

 و از مسيرهاي رطوبتي ،درياي سرخ خليج فارس ،مديترانه و درياي سياه تامين مي شود.

 ل.هكتوپاسكا 700كتوپاسكال وتراز ه 500كلمات كليدي:سينوپتيك،سيستم هاي فشار،نقشه هاي سطح زمين،نقشه

  
 

 
هطقه مطالعه شدمن  

درجه  37دقيقه تا  52درجه و  33كيلومتر مربع وسعت دارد كه بين مدار  "118854"درصد از خاك كشور ايران 7استان خراسان رضوي با در بر گرفتن  
).اين استان از شمال و شمال 1-3(شكل  ي قرار گرفته استدقيقه طول شرق 16درجه و  61دقيقه تا  19درجه و  56دقيقه عرض شمالي و  42و 

كيلومتر داراي مرز مشترك با كشور افغانستان بوده و از لحاظ  302كيلومتر داراي مرز مشترك با جمهوري تركمنستان و از شرق حدود  653شرقي 
ي و استانهاي يزد و از غرب به سمنان محدود مي باشد (سايت مرزهاي داخلي از شمال غربي با استان خراسان شمالي از جنوب با استان خراسان جنوب

 ).1389داده هاي علوم زمين.

 

:مواد و روشها  
  

ات  سپس با تحقيق از نوع تحليلي و از نظر روش مبتني بر روش استقرايي است كه در آن با استفاده از روش كتابخانه اي به جمع آوري داده ها و اطالع
ولي به بررسي الگوهاي جوي مي پردازيم .در ادامه تحليل سينوپتيكي نيز تلفيقي از روش كيفي وكمي (استفاده توام از روش همبستگي و علت ومعل

به پردازش داده ها پرداخته شده است.داده  spss-exelنقشه ها و داده هاي رقومي )مورد استفاده قرار گرفته است.در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار 
ميالدي  1951-2008ايستگاه براي دو ره آماري8ميليمتر فصل پاييز وزمستان  30هاي سنگين و روزهاي همراه با بارش بيش از هاي  بارش

وسطوح زمين در روزهاي همراه  500،750شمسي) از سايت اينترنتي هواشناسي كشور دريافت شدسپس نقشه هاي هواي سطوح1330-1387معادل(
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دريافت شد.به منظور تعيين الگوهاي سينوپتيكي ،سيستمهاي فشار موثر بر بارش   NCEP/NCARز آن از سايتساعت قبل ا 48با بارش سنگين 
 سنگين و روزهاي همراه با بارش سنگين در بيش از يك ايستگاه نيز مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت.

ابتدا بايد روز بارش سنگين تعريف مي شد.در اين پژوهش،روز ،به آن درمرحله بعد ،به منظور تعيين روزهاي با بارش سنگين واستخراج داده هاي مربوط 
ميلي متر و يا بيشتر از سي ميلي متر داشته باشند.دليل  30بارش سنگين به روزي گفته مي شد كه ميزان بارش همه ايستگاهها ي انتخاب شده،بارش 

 سيستمهاي سينوپتيك است ،صورت گرفته است.ميليمتر و بيشتر بر اساس هدف اين تحقيق كه شناسايي 30انتخاب بارش 

  NCEP/NCARهكتوپاسكال از سايت 750و500زمين، بر اساس اين تعريف نقشه هاي الگوهاي هوا براي تمام روزهاي با بارش سنگين در سطوح
 دريافت شد.

ار سامانه هاي باران زا و با توجه به سيستم هاي فشار ساعت قبل از رخداد بارش سنگين واستقر48براي درك و تحليل بهتر الگوهاي سينوپتيكي نقشه هاي 
استخراج والگوهاي مهم و موثر بر بارش هاي سنگين اين استان مورد تحليل و   NOAAهكتوپاسكال از سايت  750و 500سطح زمين و سطوح 

ستان در منطقه به بررسي آماري داده هاي بررسي قرار گرفت. همچنين براي مشخص شدن ميزان تغييرات زماني و مكاني بارش سنگين پاييز وزم
استخراج گرديد.با توجه به محدوده  NOAAبارشي نيز پرداخته شد. داده هاي مربوط به فشار تراز دريا و ارتفاع ژئوپتانسيل سطح زمين از سايت

درجه شرقي در نظر گرفته شد تا به اين  120تا0درجه شمالي و  75تا 0موقعيت مورد مطالعه ،چهارچوب پوشش مناسب براي سامانه هاي بارشي از
ترتيب به بررسي بهتر سيستمهاي سينوپتيك و مناطق تشكيل دهنده اين سيستم ها پرداخته شود.در تحليل آماري داده هاي بارندگي ،به تحليل 

از نظر مكاني چه از نظر زماني ،سهم هر  فراواني روزهاي بابارش سنگين در ماههاي مختلف پاييز وزمستان پرداخته شد پس از تحليل ميانگين ها ،چه
 ايستگاه از بارش سنگين مشخص شد.

د،به طوري توسعه داده هاي كمي در علوم اقليم شناسي باعث شده است كه روشها و فنون تجزيه وتحليل آماري روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار شو
).يكي 1386ي وجود ندارد كه در آن حداقل از يك روش آماري استفاده نشده باشد(فرج زاده،كه امروزه مي توان گفت كه تقريبا هيچ نوع مطالعه اقليم

ز روش از رهيافت هاي مطالعاتي براي بررسي ميزان تغييرات بارندگي ،بكارگيري روش هاي آماري است.در اين تحقيق كوشش شده است كه با استفاده ا
پاييز وزمستان خراسان رضوي به لحاظ تغييرات در بازه هاي زماني مورد مطالعه ،مورد تحليل  هاي ترسيمي و خودهمبستگي مجموع بارش هاي سنگين

 قرار گيرد.با استفاده از داده هاي روزانه بارش سنگين به بررسي هاي آماري پرداخته شده كه نتايج آن به شرح زير است.

 فراواني روزهاي بارش سنگين در پاييز وزمستان: -

% از روزهاي فصل  28.8ميليمتر درايستگاه هاي خراسان رضوي ط دوره آماري بيانگر اين است كه در منطقه خراسان رضوي  30يش از بررسي بارشهاي ب
% مي باشد وميزان بارش سنگين در فصل  15.4% و سهم آذر  13.2پاييز بارش سنگين اتفاق افتاده كه از اين ميزان سهم مهرماه صفر، سهم آبان 

 ).1% مي باشد(جدول شماره36.4% و سهم اسفند  27.4% ، سهم بهمن ماه  5.7كه ازاين ميزان سهم دي ماه  % 69.5زمستان 

 

 

 

 

 

 )1387-1330،فراواني روزهاي بارش سنگين پاييز وزمستان طي دوره آماري(1جدول شماره 

واني روزهاي بارش  
 سنگين

 واني به درصد در بين روزهاي بارش سنگين



3 
 

   ر

 1  ن
 1  ر
   ي

 2 1 من
 3 1 فند

 

 30ميليمتر بيشترين و ايستگاه سبزوار وكاشمر با  56ايستگاه تربت حيدريه ،با داشتن  8در بررسي روزانه روزهاي بارش سنگين طي دوره آماري و در بين 
 ميليمتر كمترين مقدار  بارش سنگين را به خود اختصاص داده است.

 ميانگين بارش سنگين طي دوره آماري در ايستگاههاي خراسان رضوي2جدول شماره 

 شابور شهد شمر چان رخس زوار ت جام ت حيدريه  ستگاه
 35 36 35 3 36 33 3 39 نگين بارش

صد ميانگين 
 بارش

36 1 12 5 1 13 23 3 

 

ميليمتر است و كمترين آن مربوط به  39.7)مشاهده مي شود بيشترين ميانگين بارش مربوط به ايستگاه تربت حيدريه با 2جدول (شماره  با توجه به
 ).1ميليمتر است(نمودار 35.2ميليمتر است.ميانگين كل بارش سنگين ايستگاه هاي مورد مطالعه  31ايستگاه تربت جام با 

 

 ميانگين بارش پاييزه وزمستانه ايستگاهها )نمودارميانگين ودرصد1شكل (

 تحليل سينوپتيكي:

مي باشد در شهرهاي تربت  1376بهمن  23و  1371بهمن  16طي تحقيقات انجام شده بيشترين بارش سنگين همزمان طي دوره آماري مربوط به 
تحليل سينوپتيكي در جدول زير امده است.جهت تفسير حيدريه ،تربت جام،مشهد و كاشمر رخ داده است. مشخصات الگوهاي بارشي تعيين شده جهت 

ساعت قبل از استقرار،در سطح  48بهتر و مشخص شدن كانون اصلي سيستم هاي سينوپتيك موثر بر بارش هاي سنگين منطقه نقشه هاي هر الگو از 
هكتوپاسكالي پرداخته  500در سطح زمين وسطح هكتوپاسكال مورد ارزيابي و بررسي قرارگرفت.سپس به تفسير الگوي مورد نظر  500زمين و سطح 

 شد.

 Bالگوي--A 1/11/1371الگوي ---2/11/1376 ن 
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 38/كاشمر39/تربت حيدريه36شهد 42/كاشمر 56/تربت حيدريه 31ت ج ستگاه
 

 Aتحليل الگو 4-6-3

 Aساعت قبل از استقرار الگو 48نقشه سطح زمين -

درجه شمالي گسترده  70درجه شرقي وعرض  10نشان مي دهد كه مركز كم فشاري در طول Aقبل از استقرار الگو)نقشه سطح زمين را دو روز 2شكل(
درجه شمالي پيشروي  35شده است.زبانه اي از امواج با عبور از روي درياهاي جنوب ايران به سمت شمال وشمال شرق ايران كشيده شده و تا عرض 

ميلي بار گسترده شده است وزبانه هاي آن تا شمال شرق كشيده شده است وسيستم  1030غرب ايران با فشار  نموده است.يك مركز كم فشار در شمال
 فشاري از سمت درياي سرخ ودرياي مديترانه به سمت شمال شرق در حركت است.

 

 A)نقشه سطح زمين دو روز قبل از استقرار الگو2شكل(

 Aقرار الگوهكتوپاسكال دو روز قبل از است 500نقشه تراز -

)بادهاي غربي دو الگوي كامال جدا ايجاد كرده اند كه سامانه هاي فشار از درياي مديترانه ،درياي سرخ و منابع رطوبتي جنوب ايران  3طبق اين نقشه(شكل
جه شمالي ايجاد در 30درجه شرقي وعرض  30رطوبت اخذ كرده و به سمت خراسان رضوي حركت كرده اندبا حركت اين موج فرودي عميق در طول 

اسان كرده است كه منطقه مورد مطالعه در جلو اين فرود قرار گرفته و منحني هاي همفشار در جلو اين موج فشرده ترند،فرودي كوچكتر در شمال خر
 متر است. 150درجه شمالي استقرار يافته كه عمق اين فرود حدود  55درجه شرقي و  50رضوي در عرض 
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 Aساعت قبل از استقرار الگو 48هكتوپاسكال  500)نقشه تراز 3شكل (

 Aنقشه سطح زمين روز استقرار الگو -

درجه در شمال شرق ايران مستقر است كه  55نشان مي دهد يك سلول كم فشار در عرض جغرافيايي  23/11/1376)نقشه سطح زمين را در روز 4شكل (
از آن تا حاشيه  شمال كشور پيش آمده است مركز واچرخند سيبري نسبت به دو روز قبل  از درياهاي جنوب ايران و جنب حاره منشا گرفته و زبانه اي

درجه شرقي پيش آمده است و با  100و تا طول جغرافيايي  ميلي بار بسته شده است 1025قوي تر شده و اين مركز واچرخند با هسته فشار بيش از 
ور كه حاوي رطوبت اقيانوس هند و ي شده است.وجود كم فشار در شرق و شمال شرق كشميلي بار با هم يك 1020واچرخند شمال اروپا با منحني 

ط درياي عمان و نيز موج پر فشاري از سمت شمال غرب و فرود درياي سرخ ومديترانه باعث تشكيل ابر و رخداد بارش سنگين شده است.فشردگي خطو
 همفشار نشان دهنده سرعت جريان هوا به سمت شمال شرق ايران است .
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 Aگو)،نقشه سطح زمين روز استقرار ال4شكل(

 Aهكتوپاسكال در روز استقرار الگو 500نقشه تراز -

نشان مي دهد كه كه سيستم فشار عميقي از سمت غرب به سمت ايران حركت  23/11/1376هكتوپاسكال را در روز  500)،تحليل نقشه سطح 5شكل(
درجه  15ساعت گذشته حدود  48مواج نسبت به كرده است و عمق آن نسبت به دو روز قبل بيشتر شده است و اين فرود عميق با توجه به شدت ا

مورد  شرقي به سمت شمال شرق پيشروي داشته  و اين امواج عمده رطوبت خود را از درياي سياه و مديترانه  و درياي سرخ تامين كرده است و منطقه
به حاشيه هاي شمالي كشور شده است.سيستم كم فشار  مطالعه در امتداد  اين فرود قرار گرفته وجريان هوا نيز باعث انتقال هواي سرد عرضهاي باال

 مشاهده شده در سطح زمين بر روي اين نقشه در جلو فرود قرار گرفته است.
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 Aهكتوپاسكال روز استقرار الگو 500)،نقشه تراز 5شكل(

 

 Bتحليل الگو4-6-8

 Bساعت قبل از استقرار الگو 48نقشه سطح زمين-

درجه شمالي با  50درجه شرقي و عرض  15)،نشان مي دهد كه مركز پر فشاري در طول 7(شكل Hاز استقرار الگوساعت قبل  48در  نقشه سطح زمين
ميلي باري ايجاد نموده است ،اين 1010هكتوپاسكال گسترده شده است،زبانه اي از آن نيز در جنوب ايران هسته فشار ثانويه را با فشار  1030فشار 

درجه شرقي پيشروي نموده است.ريزش هواي سردي از  55جنوب ايران به سمت شرق و شمال شرق ايران و تا عرض زبانه پس از عبور از درياهاي 
 شمال سيبري به سمت ايران مشاهده مي شود و سيستمهايي از غرب به سمت ايران در حركت هستند.
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 Bساعت قبل از استقرار الگو 48)نقشه سطح زمين7شكل(

 Bساعت قبل از استقرار الگو 48ل هكتوپاسكا 500نقشه تراز -

سيستم هاي فشاري با جهت جنوب غرب شمال شرق مشاهده مي شوند كه در عرض Bساعت قبل از استقرار الگو 48هكتوپاسكال  500در سطح
مطالعه ايجاد شده و درجه شرقي امتداد يافته است.كه در امتداد اين سيسم فشار فرودي عميق در منطقه مورد  35درجه شمالي تا  30جغرافيايي  

وجود اين كم فشار در شرق و شمال شرق كه حاوي رطوبت درياي سرخ ،سياه و مديترانه است و نيز وجود پرفشاري كه در سمت شمال سيبري به 
 ).8سمت ايران در حركت است و تقابل اين دو توده هوا شرايط را براي بارش در روزهاي آتي فراهم مي كندشكل(
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 Bساعت قبل از استقرار الگو 48هكتوپاسكال 500تراز )نقشه 8شكل(

 

 Bنقشه سطح زمين در روز استقرار الگو-

)نشان مي دهد كه سيستم هاي فشاري كه از سمت غرب ،درياي سرخ ،مديترانه و 16/11/1371،( B)نقشه سطح زمين را در روز استقرار الگو9شكل(
شده و پس از عبور از جنوب عربستان و درياي عمان به سمت شمال شرق در حركتند،همچنين  درياي سياه به سمت ايران در حركت بودند فشرده تر

ساعت  48ميلي باري بر روي خراسان رضوي گسترده شده و ريزش هواي سرد از شمال سيبري نسبت به  1012سامانه كم فشاري با هسته مركزي 
 قبل گسترش بيشتري پيدا كرده است.
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 Bدر روز استقرار الگو)نقشه سطح زمين 9شكل (

 Bهكتوپاسكال در روز استقرار الگو 500نقشه تراز -

نشان دهنده سيستم فشاري است كه از شمال اروپا ،درياي سياه و مديترانه تقويت شده و پس از عبور از  16/11/1371هكتوپاسكال در روز  500نقشه 
درجه شمالي است.منطقه خراسان  30درجه شرقي وعرض  35كه محور اين فرود درياي سرخ و خليج فارس با فرودي بسيار عميق وارد ايران شده 

رضوي در جلو اين فرود عميق قرار دارد و در همين روز كم فشاري بر روي سطح زمين مستقر است ،خطوط همفشاري نشان دهنده اختالف دماي 
رخداد  نيز بوده است كه اين شرايط باعث صعود هوا ،ناپايداري جوي  و شديد در اين منطقه است،البته در اين روزمنطقه تحت تاثير هواي سرد سيبري

 ).10بارش سنگين مي شودشكل(
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 Bهكتوپاسكال در روز استقرار الگو 500)نقشه تراز 10شكل(

 نتيجه گيري:

دقيقه طول  61درجه و  16ا دقيقه ت 19درجه  56دقيقه عرض شمالي و  42درجه و  37دقيقه تا  52درجه و  33استان خراسان رضوي بين مدار 
ت شرقي قرار گرفته است.شرايط توپوگرافي در بخشهاي مختلف اين منطقه باعث تفاوتهاي ناحيه اي چشمگيري شده است به عنولن مثال در ارتفاعا

در بر گرفته اند سبب شده شمال خراسان كه در واقع ادامه رشته كوههاي البرز محسوب مي شود به صورت چند رشته موازي سراسر منطقه شمالي را 
رو رفتگي كه تاثير جريان هاي سرد سيبري و ورود رطوبت دريافتي از درياي خزر در اين منطقه متفاوت باشد.در اين ارتباط مي توان به دره شمالي (ف

موجود در آن غالبا بارش دريافتي نسبتا  كشف رود)واقع در ميان اين رشته هاي موازي اشاره كرد كه با درياي خزر در ارتباط بود و ايستگاههاي–اترك 
نشا خود بااليي را نشان مي دهند .اين منطقه تحت تاثير چندين توده آب و هوايي قرار مي گيرد كه منشا آنها متفاوت و هر كدام بسته به مسير و م

رضوي در دوره سرد سال تحت تاثير توده هواي سرد باعث تغييرات آب و هوايي منطقه مي شوند كه با توجه به اطالعات به دست آمده استان خراسان 
سيبري ،مديترانه اي،درياي سرخ و خليج فارس و در دوره گرم سال تحت تاثير پرفشار جنب حاره قرار مي گيرد (اداره هواشناسي خراسان 

انتقال مي يابد دما به طور شديدي كاهش مي ).در اوايل پاييز وقتي يك شاخه از جريان اصلي غربي به طرف جنوب و روي درياي مديترانه 1387رضوي
 ).1384يابد و استيالي پرفشار جنب حاره پايان مي پذيرد و به تدريج كم فشار مديترانه شكل ميگيرد(عليجاني

رد سال بوسيله در اين منطقه در فصل زمستان جبهه قطبي بر سواحل شمالي درياي مديترانه مستقر شده و تشكيل سيكلون مي دهد و عامل صعود دوره س
رش سامانه هاي درياي مديترانه تامين مي شود.انتي سيكلون سيبري كه باعث تشكيل و حركت سيكلون هاي ايران و خاورميانه مي گردد در اوج گست

ه سمت ايران حركت خود هواي سرد سيبري را به درياي مديترانه ريخته و باعث تشكيل جبهه و سيكلون هاي مديترانه اي گرديده كه اين سامانه ها ب
كرده و باعث فراز و فرودهاي متعددي مي گردند كه با بررسي هاي مختلف نقشه هاي سينوپتيكي منطقه ،مشخص گرديده كه اين منطقه در مسير 

ر روي منطقه تاثير فرازها قرار گرفته و باعث افزايش بارش سنگين در فصول پاييز و زمستان شده است.سيستم كم فشار ديگري كه در مواقع سرد سال ب
يزه و گذار است كم فشار درياي سرخ (سوداني)مي باشد .اين سيستم بعد از عبور از نواحي جنوب غرب ايران به شمال شرق وارد شده و بارش هاي پاي

در برخورد با توده  بخصوص زمستاني شديد و رگباري را ايجاد كرده است .به طور كلي ورود توده هواي سرد سيبري و گسترش آن در فصل زمستان
 هواي مرطوب غربي عمدتا باعث باران زايي و ناپايداري در اين منطقه مي شود.

درصد مي  69.5درصد از روزهاي فصل پاييز بارش سنگين حادث شده   و ميزان بارش سنگين در فصل زمستان  28.8منطقه مورد بررسي در 
ميلي متر است كه در اين ميان ايستگاه تربت حيدريه با داشتن متوسط  35.2پاييز وزمستان باشد.ميانگين بارش سنگين ايستگاههاي منتخب در فصل 
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ميلي متر كمترين مقدار بارش سنگين را در اين دوره به خود  31.1ميلي متر بيشترين مقدار بارش سنگين در طول دوره آماري و تربت جام با  39.7
داراي كمترين متوسط  1353و 1351)ميلي متر سال 43داراي بيشترين متوسط بارش سنگين( 1376اختصاص داده است.از لحاظ زماني نيز سال 

روز بعنوان بارش سنگين پاييزه و زمستانه در  49ميلي متر و بيشتر) 30)ميلي متر مي باشد.با در نظر گرفتن شاخص بارش سنگين (30بارش سنگين (
 سطح منطقه استخراج شد.

 1951-2008سينوپتيك موثر بر بارش سنگين پاييزه و زمستانه در استان خراسان رضوي ،در طي دوره آماري (براي تجزيه و تحليل الگوهاي 
شمسي)پس از بررسي داده ها و انجام مراحل مختلف هشت الگو سينوپتيك كه بارش سنگين در چند ايستگاه به طور  1330-1387ميالدي)برابر با(

ه براي مشخص شدن كانون اصلي سيستم هاي سينوپتيك موثر بر بلرش سنگين منطقه ،نقشه هاي هر الگو از همزمان اتفاق افتاده بود استخذاج شد ك
استخراج و مورد بررسي قرار گرفت سپس به تفسير نقشه  NOAAهكتوپاسكالي از سايت  700و 500ساعت قبل از استقرار ،در سطح زمين و  48

بررسي نحوه آرايش الگوها در هنگام وقوع بارش هاي سنگين در استان خراسان ال پرداخته شد.هكتوپاسك 500هاي مورد نظر در سطح زمين و سطح 
رضوي نشان داد كه شدت و گسترش بارشهاي سنگين در منطقه به گسترش سيستم هاي فشار در سطوح مختلف جو كه عموما منشا بيروني دارند 

ايران،مراكز پر فشاري مستقر گرديده كه ميزان فشار مركزي آنها در الگوها تفاوت وابسته است.در الگوهاي استخراج شده،در شمال و شمال غرب 
آنتي چشمگيري نشان مي دهد.اين مراكز پرفشار از سمت درياي مديترانه ،اقيانوس اطلس ،درياي سرخ،سياه و خليج فارس به طرف ايران مي آيند كه 

بري با فرابار درياي مديترانه و اقيانوس اطلس در فصل سرد ادغام شده و موجب بارش سيكلون سيبري باعث سرمايش سطح زمين مي شود واچرخند سي
منطقه سنگين مي شود.از سمت جنوب شرق نيز زبانه هاي كم فشاري منطقه مورد مطالعه را تحت تاثير قرار مي دهد.به دليل وجود مراكز كم فشار در 

س هند از جنوب و جنوب شرق وارد كشور مي شود اين توده هوا مخصوصا وارد جنوب شرق غرب هندوستان تا خليج فارس جريان هاي موسمي اقيانو
باعث ريزش باران هاي سنگين شود.يافته  دشده و در صورت نفوذ توده هواي مرطوب به نواحي شمالي تر از جمله ارتفاعات نيمه شمالي خراسان مي توان

 جنوب شرق باعث افزايش شدت بارشهاي سنگين مي شود.-ا جهت شمال غربهاي اين تحقيق نشان داد كه وجود جريان شديد هوا ب

هكتوپاسكال نشان داد كه مهمترين عامل صعود و بارش سنگين،شدت و محل فرود مي باشد كه در  700و 500بررسي نقشه هاي سطح زمين،سطوح 
هكتوپاسكال تشكيل مي  500ار سطح زمين در جلو فرود سطح صورت شدت ،فرود بر روي كم فشار سطح زمين تاثير مي گذارد در اكثر موارد كم فش

 شود.
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